
PRIVACYVERKLARING 
U bezoekt mijn website (www.keesblok.com; 
www.keesblok.nl). Deze privacyverklaring beschrijft wat 
er met uw persoonsgegevens gebeurt, met welk doel, 
en hoe ze worden bewaard en beveiligd. 

Uw gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en 
respectvol behandeld. Als U gebruik maakt van het 
contactformulier, gebruik ik uw e-mailadres of 
telefoonnummer om contact met U op te nemen. De 
toelichting die U vermeldt, verlaat mijn mailbox niet. 

Doordat U de website bezoekt, een contactformulier 
invult, en/of op een andere manier contact hebt 
gezocht, worden uw persoonsgegevens verwerkt: voor- 
en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en soms 
uw adresgegevens. Het betreft uitsluitend de minimaal 
benodigde gegevens voor het aanbieden van mijn 
diensten en/of om contact met U op te nemen. 

Uw gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze 
worden ook niet gebruikt om bezoekersprofielen samen 
te stellen, noch voor besluitvorming op basis van 
geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door 
computerprogramma’s of -systemen zonder 
tussenkomst van een mens). Ik verstuur geen 
nieuwsbrieven, of ongevraagde marketinguitingen. 

Uw gegevens worden met derden gedeeld wanneer dit 
onvermijdelijk is vanwege een wettelijke verplichting of 
een gerechtvaardigd belang zoals bedrijfsuitoefening: 

• FlexAccount in Ressen (boekhouding); 
• De Belastingdienst (controle boekhouding); 
• HostingDiscounter ivm het hosten van mijn website; 
• Runbox, vanwege het beheer van mijn mailaccount. 
 
Ik neem de bescherming van U gegevens serieus.  

• Mijn e-mail wordt gehost door Runbox. Als U 
contact opneemt via mail, worden die mails 
opgeslagen op goed beveiligde servers.  

• Mijn website maakt geen gebruik van cookies of 
vergelijkbare technieken en heeft een SSL-
certificaat. Uw verbinding met mijn website is privé. 
U herkent deze beveiliging aan het groene slotje en 
het woord 'veilig' voor de URL. De website en back-
ups van de website worden gehost bij Hosting-
Discounter. Gegevens die jij achterlaat worden op 
hun servers opgeslagen en beveiligd. 

• Mijn computer is met passende en doelmatige 
maatregelen beveiligd tegen ongewenst bezoek. 

 
Ik bewaar uw gegevens niet langer dan nodig is, maar 
met inachtneming van wettelijke regelingen. Ik ben 
verplicht mijn administratie, en dus ook facturen met 
adresgegevens, 7 jaar te bewaren. 

Als u uw gegevens wilt inkijken en/of verwijderen, kunt 
u contact opnemen. Mocht U er aanleiding toe zien, 
dan kun U bezwaar maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de 
Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. 

Heeft U tips, vragen of andere feedback? Neem gerust 
contact op via onderstaande contactgegevens. 

Vriendelijke Groeten, 

 
Kees Blok 
keesblok@runbox.com 
www.keesblok.nl / www.keesblok.com  

PRIVACY STATEMENT 
You visit my website (www.keesblok.com; 
www.keesblok.nl). This privacy statement describes 
what is done with your personal data, for what purpose, 
and how they are stored and protected. 

Your data are treated with care, confidentiality and 
respect. Should you contact me through the form on the 
website, I will use your e-mail address or telephone 
number to contact you. The message you may add on 
the form does not leave my mailbox. 

Because you have visited my website, completed the 
contact form and / or contacted me in another way; your 
personal data will be processed: first and last name, 
telephone number, e-mail address and possibly your 
address. This constitutes the minimum required 
information enabling me to offer you my services and / 
or for me to seek contact with you.  

Your data are not sold to others. They are neither used 
for developing profiles, nor for decision-making on the 
basis of automated processing (i.e. by computerised 
programmes or systems without human intervention). I 
do not send newsletters, nor any unrequested 
commercial messages.  

I do not share your data with third parties unless 
inevitable due to legal obligations or due to the 
requirements of running my organisation:  

• FlexAccount in Ressen keeps my books; 
• The Tax Inspector may periodically check my 

bookkeeping; 
• HostingDiscounter hosts my website; 
• Runbox, as provider of my e-mail account. 

 
I have taken adequate steps to protect your data.  

• My e-mail account is hosted by Runbox. If 
you contact me by e-mail, your message is 
stored on Runbox’s well-protected servers; 

• My website does not use cookies or similar 
techniques and has a reliable SSL certificate. 
Your access to my website is private. This is 
confirmed by the green lock and the word 
‘safe’ in from of the URL. The website and its 
back-ups are hosted by HostingDiscounter. 
Information left by you on my website is 
stored and secured on their servers. 

• My computer is provided with appropriate and 
effective measures against unwanted access. 

 
I do not store your data longer than needed, but I do 
observe legal obligations. I am obliged to store my 
administration, including invoices with contact 
information, for a minimum of seven years.  

Please contact me if you should wish to retrieve or 
remove your personal data. Should you wish to register 
an objection to the use of your personal data; or to file a 
complaint, you are advised to do so to the Dutch Data 
Authority  (Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens). 

Do you have tips, questions or other feedback? Please 
contact me via my coordinates, given below. 

Kind regards, 

 
Kees Blok 
keesblok@runbox.com 
www.keesblok.nl / www.keesblok.com  
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